
Vliegramp MH17 | PEOPIL Wenen | Legionellaramp | Interview oud-cliënte | Versterking team Beer | Samenwerking Josée van de Laar | Conventie AAJ | Nieuwe publicaties
WWW.BEERADVOCATEN.NL  |  E-MAIL  |  TWITTER

In deze nieuwsbrief wordt onder andere stilgestaan bij zaken waarbij 
Beer advocaten betrokken is, zoals de tragische vliegramp met MH17 
van Malaysia Airlines. Ook is er aandacht voor internationale congressen 
waarbij Beer advocaten aanwezig was en komen onze maandelijkse, 
kosteloze inloopspreekuren aan bod. 

In de rubriek “oud-cliënten aan het woord” vertelt Daniëlle van 
Bokhoven haar verhaal. Daniëlle werkte als croupier bij een casino. 
Met de introductie van een automatische kaartenschudder verdwenen 
de korte pauzes die nodig waren om de monotone bewegingen van 
haar handen en armen te onderbreken. Uiteindelijk kon zij haar werk 
niet meer blijven doen als gevolg van RSI-klachten. Ook maakt u in 
deze nieuwsbrief kennis met onze nieuwe medewerker Lucas Hogeling 
en leest u over een training die Josée van de Laar gaat verzorgen. Tot 
slot kunt u lezen over publicaties van onze advocaten, waaronder een 
nieuw tijdschrift waaraan Marco Zwagerman meewerkt. 

U meldt zich af of aan voor deze nieuwsbrief via
nieuwsbrief@beeradvocaten.nl. 

Inhoud nieuwsbrief, 30 september 2014

  beeradvocaten
         nieuwsbrief #24 

http://www.beeradvocaten.nl/
mailto:info%40beeradvocaten.nl?subject=
http://twitter.com/beer_advocaten
mailto:nieuwsbrief@beeradvocaten.nl


Op donderdag 17 juli 2014 is een vliegtuig van Malaysia Airlines 
neergestort bij de grens van Rusland en Oekraïne. Alle inzittenden, 
onder wie 196 Nederlanders, kwamen om. Het onderzoek naar de 
precieze oorzaak en naar wie verantwoordelijk is voor de ramp is nog 
in volle gang. De eerste bevindingen van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid wijzen op een externe oorzaak van de crash.

Het verdriet van de nabestaanden is onbeschrijfelijk en het onbegrip 
en de boosheid is groot. Voor nabestaanden staat verwerking van 
de vliegramp voorop. Essentieel daarbij is dat de toedracht van de 
vliegramp verder wordt opgehelderd.

Er is geen noodzaak tot haast met betrekking tot het indienen van 
vorderingen. Nabestaanden hebben op basis van het toepasselijke 
verdrag tot twee jaar de tijd om een vordering in te dienen bij 
Malaysia Airlines. De aansprakelijkheid (en daaruit voortvloeiende 
schadevergoedingsplicht) van de luchtvaartmaatschappij is beperkt tot 
een bedrag van ongeveer € 130.000 als zij bewijst dat haar niets te 
verwijten valt. In het andere geval is de aansprakelijkheid onbeperkt.

Vliegramp Malaysia Airlines MH17
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Het luchtvaartteam van Beer advocaten heeft daarnaast, met behulp 
van haar internationale netwerk, al een onderzoek lopen naar de 
mogelijkheden om de pro Russische rebellen en/of de Russische 
federatie en/of Oekraïne aansprakelijk te stellen. Deze mogelijkheden 
zijn er en kunnen van groot (emotioneel) belang zijn voor de 
nabestaanden. Dit onderzoek vindt plaats door middel van een 
samenwerking met het Amerikaanse advocatenkantoor dat de zaken 
heeft behandeld voor de nabestaanden van de slachtoffers van de 
Lockerbie-ramp. Voor meer informatie lees hier.

Beer advocaten staat inmiddels een ruime groep nabestaanden bij in 
de afhandeling van hun schade. Malaysia Airlines betaalt in deze fase 
aan nabestaanden een voorschot van $ 50.000 per overledene. Voor 
ontvangst van dit voorschot is het noodzakelijk dat documenten worden 
getekend in het bijzijn van een notaris. Ons kantoor werkt hiervoor 
samen met een notariskantoor. Dit kantoor zal - voor cliënten van Beer 
advocaten die dit wensen - de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden 
kunnen verrichten.

Bekijk hier het interview met John Beer in het NOS-journaal van 
3 augustus jl.

Met betrekking tot de ramp met MH17 kunt u contact opnemen met 
Veeru Mewa (foto), John Beer of Maartje van den Steenhoven via 
telefoonnummer 020-7025888 (ook voor buiten kantoortijden) of via 
luchtvaartteam@beeradvocaten.nl.

Vliegramp Malaysia Airlines MH17 (vervolg)
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Geen zin of tijd om de nieuwsbrieven van Beer advocaten af te 
wachten? Volg Beer advocaten via Twitter en blijf continu op de hoogte 
van relevant nieuws met betrekking tot personenschade. ‘Follower’ 
worden kan via twitter.com/beer_advocaten. 

Beer advocaten op Twitter

Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen slachtoffers van 
personenschade vrijblijvend vragen voorleggen aan onze advocaten. 
Een afspraak maken is niet nodig. De eerstvolgende spreekuren zijn 
op donderdag 2 oktober, donderdag 6 november en donderdag 4 
december van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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Het natste en koudste weekend in Europa kon van 11 tot 14 september 
2014 beleefd worden in Wenen. Juist dat weekend vond het jaarlijkse 
congres van de Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers 
(PEOPIL) plaats in de hoofdstad van Oostenrijk. Hier streken bijna 
honderd collega’s uit vele landen neer, onder wie Mirella Hartman, 
John Beer en Josée van de Laar van ons kantoor. Zoals altijd waren 
er veel Nederlanders en Engelsen, die werkzaam zijn in landen waar 
de beroepsgroep op nationaal niveau sterk ontwikkeld is door de 
aanwezigheid van specialistenverenigingen. Dergelijke verenigingen 
ontbreken in de rest van Europa, waardoor deze collega’s voor het 
delen en vergaren van kennis vooral op PEOPIL-bijeenkomsten zijn 
aangewezen. Lees hier verder voor een uitgebreid verslag van dit 
congres.

PEOPIL Wenen: het jaarcongres 2014 
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Bubbelbadverkoper Jan Jong, die civielrechtelijk verantwoordelijk 
is gehouden voor de legionellaramp op de Westfriese Flora in 1999, 
werd op 17 juni 2014 door het Gerechtshof Amsterdam strafrechtelijk 
veroordeeld tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit in 
verband met verduistering en witwassen van verzekeringsgelden die 
voor de slachtoffers van de ramp bedoeld waren. In eerste instantie 
werd Jong door de Rechtbank Alkmaar veroordeeld tot 12 maanden 
gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Namens de 
voorzitter van de Stichting Veteranenziekte werd in oktober 2009 bij het 
Openbaar Ministerie tegen Jong aangifte gedaan.

Tijdens de zitting van het hof werd direct de gevangenneming van 
Jong bevolen. Het Gerechtshof Amsterdam rekende het Jong zwaar 
aan dat hij de verzekeringsgelden voor zichzelf gebruikte en daarbij 
het geld naar verschillende bankrekeningen had doorgesluisd. Verhaal 
op hem was om deze reden niet meer mogelijk. Daardoor hebben de 
slachtoffers jarenlang op hun schadevergoeding moeten wachten, wat 
extra leed veroorzaakte. 

Jong heeft inmiddels cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld. Dat 
heeft nog niet tot een beslissing geleid. 

Beer advocaten heeft de vele slachtoffers van de legionellaramp vanaf 
1999 bijgestaan. Dit gebeurde in opdracht van en in samenwerking met 
de Consumentenbond. Honderden mensen raakten besmet, tientallen 
mensen overleden als gevolg van de legionellabesmetting.  
Zie hier ook het vonnis van het hof. 

Voor eventuele vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met 
John Beer (foto) via beer@beeradvocaten.nl of telefoon 020-6732199. 

Legionellaramp: bubbelbadhouder tot 12 
maanden veroordeeld   beeradvocaten
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Daniëlle van Bokhoven (43) vond op haar 19e haar droombaan, croupier 
bij een casino. De spanning, de uitdaging, de snelheid en de mensen, 
het was precies wat zij zocht. Nog steeds kan zij vol vuur vertellen 
over die baan, die echter wel haar gezondheid heeft genekt. Met de 
introductie van een automatische kaartenschudder verdwenen de korte 
pauzes die nodig waren om even op adem te komen en de monotone 
bewegingen van haar handen en armen te onderbreken.

Daniëlle heeft er alles aan gedaan om aan het werk te blijven. Na zeven 
jaar moest zij het opgeven. Geveld door RSI weigerden haar armen het 
werk van croupier te blijven doen. Haar werkgever werkte niet mee 
om haar een functie als toezichthouder te geven, waarbij zij wel haar 
kennis zou kunnen gebruiken, maar lichamelijk minder werd belast.

Het Casino koos ervoor om in 2001 haar arbeidsovereenkomst via de 
kantonrechter te ontbinden.

Met steun van haar vakbond, De Unie, werd zij doorverwezen naar 
Beer advocaten. Vol lof is Daniëlle over Marco Zwagerman die als een 
pitbull volhield om de zaak voor haar tot een goed einde te brengen. 
Dat duurde tot februari 2013. Na twaalf jaar procederen kwam via 
mediation een vaststellingsovereenkomst tot stand.

Lees hier het hele interview met Daniëlle. 

‘Al die jaren is het een groot gevecht geweest’ 
Interview met oud-cliënte - Daniëlle van Bokhoven
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Lucas Hogeling versterkt sinds september het team van Beer advocaten.

Wat deed je voordat je bij Beer advocaten kwam?
‘Ik studeerde privaatrecht met als specialisatie aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht. 

Mijn scriptie schreef ik bij August Van over de ‘Wet deelgeschilprocedure 
voor letsel- en overlijdensschade’. In het kader van deze scriptie 
vormde ik samen met een andere studente en twee docenten een 
onderzoeksgroep bij het Amsterdam Centre for Comprehensive Law van 
de VU. Tijdens mijn studie heb ik bij verschillende advocatenkantoren 
gewerkt. Zowel bij een groot commercieel kantoor, als bij een klein, 
sociaal kantoor. In de laatste fase van mijn studie was ik, naast het 
schrijven van mijn scriptie, werkzaam als juridisch medewerker bij een 
advocatenkantoor op het gebied van letselschade.’

Waarom koos je voor letselschade?
‘Letsel door toedoen van een ander kan zeer ingrijpende gevolgen hebben 
en het leven van het slachtoffer voorgoed veranderen. Iedereen kan op 
een bepaald moment ongevraagd te maken krijgen met letselschade 
en daardoor met talloze problemen worden geconfronteerd. De impact 
op het leven van het slachtoffer kan groot zijn. Het opkomen voor de 
belangen van deze kwetsbare slachtoffers tegenover de aansprakelijke 
partij vind ik belangrijk en dankbaar werk.’

Versterking team Beer advocaten  beeradvocaten
         nieuwsbrief #24

Lucas Hogeling (1988)

Vliegramp MH17 | PEOPIL Wenen | Legionellaramp | Interview oud-cliënte | Versterking team Beer | Samenwerking Josée van de Laar | Conventie AAJ | Nieuwe publicaties
WWW.BEERADVOCATEN.NL  |  E-MAIL  |  TWITTER

http://www.beeradvocaten.nl/
mailto:info%40beeradvocaten.nl?subject=
http://twitter.com/beer_advocaten


Lucas Hogeling versterkt sinds september het team van Beer advocaten.

Wat bepaalde jouw keuze voor Beer advocaten?
‘Het werken in de letselschadepraktijk heeft mijn interesse voor 
aansprakelijkheidsrecht aangewakkerd. Juist het werken aan de 
slachtofferkant spreekt mij aan. De keuze voor Beer advocaten lag dan 
ook voor de hand. Beer advocaten is voor mij hét toonaangevende 
kantoor op het gebied van letselschade- en aansprakelijkheidsrecht én 
behartigt uitsluitend de belangen van slachtoffers. Dat is waar ik wil 
werken. Het is inspirerend om deel uit te maken van een team met zo 
veel ervaring en deskundigheid.’

Wat kenmerkt jou als advocaat?
‘Ik ben geen blaaskaak die altijd het hoogste woord wil hebben. Ik 
vind het belangrijk dat wat ik zeg en doe, hout snijdt. Als ik ergens 
induik, zorg ik ervoor dat ik weet waar ik het over heb en met goede 
argumenten kom.’

Versterking team Beer advocaten (vervolg)
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Josée van de Laar (foto), advocaat en MfN Registermediator bij Beer 
advocaten, gaat opnieuw samenwerken met Van der Hoeven Nelissen. 

Vanuit Beer advocaten zal Josée van de Laar voor Van der Hoeven 
Nelissen (opleidingsinstituut op het gebied van mediation) als trainer 
gaan optreden in de training ‘Van onderhandelen naar Mediation’. 
Deze basisopleiding tot MfN Registermediator is geaccrediteerd door 
de Stichting Kwaliteit Mediation (SKM). 

Josée heeft binnen Beer advocaten een grote mediationpraktijk 
opgebouwd, specifiek gericht op personenschade. Zij zal haar kennis 
en ervaring inzetten tijdens de trainingen die zij gaat geven voor Van 
der Hoeven Nelissen. Al eerder was zij docent ‘Juridische aspecten’ 
voor Van der Hoeven Nelissen.

Josée van de Laar licht hier haar bijdrage aan deze training toe.
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De American Association for Justice (AAJ) is een vereniging van vooral 
letselschadeadvocaten die uitsluitend voor slachtoffers optreden. AAJ is 
met ruim 30.000 leden de grootste vereniging van slachtofferadvocaten 
ter wereld. 

Het lidmaatschap van AAJ staat ook open voor slachtofferadvocaten 
die niet in Amerika gevestigd zijn. Een aantal advocaten van Beer 
advocaten behoort tot de kleine groep buitenlandse leden van AAJ. 
Jaarlijks houdt AAJ een zomerconventie waarbij uiteenlopende letsel-
schadegerelateerde onderwerpen door vooraanstaande deskundigen 
worden behandeld. 

Aan bod kwam dit jaar onder meer het gebruik van transvaginale matjes, 
hoofd- en hersenletsel bij kinderen als gevolg van sportongevallen 
en vliegrampen met passagiersvliegtuigen als gevolg van fouten van 
piloten. John Beer en Bojan Dekker hebben dit jaar deelgenomen aan 
de conventie, die nu plaatsvond in Baltimore. John Beer heeft tijdens de 
conventie als spreker opgetreden, Bojan Dekker heeft als vicevoorzitter 
van de International Practice Section van AAJ een rol gespeeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bojan Dekker (foto) 
via dekker@beeradvocaten.nl.
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In oktober 2014 verschijnt de eerste editie van “Tijdschrift Letselschade 
in de Rechtspraktijk” (TLP) van SDU Uitgevers. Dit tijdschrift, dat zes 
keer per jaar zal verschijnen, belicht de letselschadepraktijk vanuit een 
multidisciplinair perspectief. Marco Zwagerman (foto), redactielid bij 
TLP, vertelt over de komst van dit nieuwe tijdschrift.

Hoe is het idee voor TLP tot stand gekomen?
‘Op dit moment zijn er binnen de personenschade vrijwel uitsluitend 
tijdschriften die zien op het juridische aspect. Letselschade omvat 
echter zoveel meer: ook arbeidsdeskundige-, rekenkundige- en 
sociale zekerheidsaspecten spelen bijvoorbeeld een rol. Een aantal 
jaren geleden opperde ik in een gesprek met SDU Uitgevers het idee 
van een multidisciplinair blad over letselschade. Dat viel bij SDU in 
goede aarde, omdat zij al verschillende praktijkgerichte tijdschriften 
uitgeeft. Zodoende kwam het idee van het introduceren van een 
praktijkgericht tijdschrift voor de letselschadebranche tot stand. TLP 
is een praktijkgericht tijdschrift dat een multidisciplinaire insteek heeft. 
Het belicht daarmee niet alleen juridische aspecten van letselschade, 
maar ook praktische onderwerpen die daaraan verwant zijn.’

  beeradvocaten
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Welke onderwerpen zullen in de eerste editie aan bod komen?
‘In het eerste nummer schrijft Esther Pans van Kennedy van der 
Laan over de Wet Inkomensschade Naasten en de herintroductie van 
affectieschade. Verder is er een artikel van Francie Peters van Het 
Rekenbureau over herstelcoaching. Nikolai Pott van Pott Expertise 
schrijft over rekenrente. Tot slot is er ook een terugkerende rubriek 
“signaleringen” met een overzicht van relevante jurisprudentie en 
wetgeving op het gebied van letselschade.’

Op 20 november 2014 wordt er door SDU Juridische Opleidingen 
in samenwerking met TLP een congres georganiseerd, waar jij als 
dagvoorzitter zal optreden. Welke thema’s staan die dag centraal?
‘Tijdens het Letselschadecongres 2014 wordt een breed scala aan 
onderwerpen belicht. Zo zal de collectieve afwikkeling van massaschade 
aandacht krijgen. Esther Pans zal spreken over het wetsvoorstel 
affectieschade en Francie Peters zal haar visie over het inschakelen 
van een herstelcoach bij niet objectiveerbaar letsel geven. Paul Balk 
van Insinger de Beaufort zal over rendement en rekenrente spreken. 
Arbeidsdeskundige Erwin Audenaerde van Heling en Partners gaat in 
op de rol van de functionele mogelijkhedenlijst (FML) bij het vaststellen 
van beperkingen voor werk. Kortom: de veelzijdige letselschadepraktijk 
staat centraal, waarbij uiteenlopende ervaringsdeskundigen aan bod 
komen.’ 

Bij vragen over TLP kunt u contact opnemen met Marco Zwagerman 
via zwagerman@beeradvocaten.nl.
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Verschillende advocaten van ons kantoor publiceren regelmatig in 
toonaangevende tijdschriften of leveren bijdragen aan boeken op het 
gebied van personenschade. Van de volgende advocaten zijn dit jaar 
tot en met september de volgende artikelen gepubliceerd:

•    Josée van de Laar, interview: ‘Mediation, wondermiddel in 
moeilijke, langlopende letselschadezaken?’, 10 januari 2014

•    Lydia Charlier, Noot bij arrest Hof Arnhem-Leeuwarden 
20 augustus 2013, Letsel & Schade 2014, nr. 1

•    Lydia Charlier, ‘Beroepsziekten anno 2014: je kunt ze maar beter 
niet hebben’, Nederlands Juristenblad jaargang 89, pagina 760-767

•    Lydia Charlier, ‘Bewijsvragen en hun antwoorden in 
beroepsziektezaken’, TMGA jaargang 28, 2014/1, pagina 4-16

•    Lydia Charlier, Noot: het arrest Hazelhoff/Geerts: de (in)correcte 
interpretatie van MAC-waarden en bewijslast, Letsel & Schade 2014, 
nr. 1/11, pagina 63-73

•    Faro Sobczak, ‘Bewijsrecht in medische aansprakelijkheidszaken’, 
Groninger Civilistenblad, februari 2014
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